Einde van cadeau … In de vuilcontainer?
Bijna door radeloosheid gedwongen moesten Jan en zijn vrouw afstand
doen van haar verjaarscadeau, een prachtige plant voor op het balkon.
Meer zal ik er niet van verklappen, maar uiteindelijk moest er wel een
radicaal besluit worden genomen. “Een mooi reisje door de gemeente
maken,” werd er ten einde raad beslist. Ik kan me de toestand goed
voorstellen. Nu ja, lees zelf maar eens waar ’t om ging! (B.L)

Êên van de zeuve plaoge van Egypte
Daer mos ’k in ’t naejaer staarek aan denke toe me te maoke krege met
’n muggeplaog die z’n weergao nie gehad het, en ons deej denke aan
êên van de de zeuve plaoge van Egypte. ’t Draomao begon as vollegt:
voor d’r verjaerdag kreeg m’n vrouw van êên van heur gaste een
prachtige bloeiende plant aangebôôje voor op ons inpandige
balkonnechie. Aaltijd leuk hee, ietewat van de netuur dichbij, veraal toe ’t
zonnechie d’r bij kwam dat ’r bepaold wat fêêstelijks van maokte.
D’n aanderen dag toe viel ’t ons wel op dà me toch wel wat veul mugge
op ’t balkon hadde, maor doche me, d’r is zeker net een zwaarem verbij
gekomme die paasies bij ons wil uitruste, ze zalle daolijk wel weer
veerder gaon. Nou, mooi nie! ’t Wiere d’r aalsmor meer en we begonne
ons echt wel een bietjie ongemakkelijk te voele. ’t Wier zô aareg, dat ‘r in
de hoeke van ons balkon zwarte plekke kwamme van de hôôpies
mugge. Wat doe je in zô’n geval? ‘k Ben d’r is op gaon google en daer

wier ik al gaauw wijzer van, ’t kwartie viel drek zôôgezeed. ’t Êêste wà ’k
mos doen was d’n bron aanpakke. En dà was, je begrijp ’t al? Krek, die
mooie verjaerdasplant. Ten aainde raed hè me de blommepracht in ’n
plestieke zak gedaen en in de container gekieperd. Wat was t’r dan aan
de hand? Aal de muggeaaichies die in de grond zatte, wiere deur ‘t
zonnechie uitgebroejd en ze gonge mè z’n aalle gelijk op de wieke. ‘k
Het de euvele moed gehad om aal de raomde van ’t balkon ope te zette
in de hoop dà ze een deur wijer zouwe gaon, maor neeje hoor. Ze vonge
’t een veuls te mooi stekkie. ‘k Hè van aalles geperbeerd, zôôas slimme
vallechies opzette mè voor mugge lekkere luchies, zellefs een
schutteltjie mè me lekkere port, daer mosse ze ok zô dol op weze en
waer ze d’r aaige aan konne bezatte, maor ze trokke overaal d’r neusie
voor op.
‘k Betreurde ’t toe wel dà medèrne stofzuigers gêên goeje blaeskant
meer hebbe. ‘k Hè zôôwaer eefies gedocht om ievers een blaoreblaezer
te gaon lêêne om ze d’r uit te blaeze. We hebbe, toe me ’t nie meer
wisse, staarekere maetregele getroffe. Met de stofzuiger hè me toe aal
die mugge opgezoge en die stofzuigerzak ok in plestiek gehuld en stijf
dichtgeknôôpt en aalles hè me met de vuiliswaoge meegegeve. ‘k Hoef
netuurlijk nie te vertelle hoe of de raomde d’r uitzagge, daer zat ok voor
een haaleven dag waarek in. We neme ons nou voor om aalle
balkonplante te waaigere en mè kunstblomme tevreeje te zijn.
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